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... 30 års erfarenhet
Förmåga att producera högkvalitativt grovfoder är en av de avgörande faktorerna till modern mjölk- och köttproduktions
teknik.
Teknisk utrustning av högsta kvalitet, som uppfyller de allra högst ställda krav är en utmaning vid de olika stadierna av
planering, utformning och design.
För att möta dessa behov, erbjuder vi högkvalitativa tekniska lösningar, baserade på 30 års erfarenhet av att designa
jordbruksmaskiner för att förverkliga din framgång!
Vi har fått förtroende hos många kunder; Vi brinner för att designa maskiner som möter lantbrukarens behov!
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KT 261

Hög arbetshastighet, ny design av Perfect Cut rotorbalken, snabba knivbyten, central fjäder eller
hydropneumatisk fjädring, möjlighet att transportera maskinen i tre lägen - Dessa är bara några av de
viktigaste fördelarna med KT rotorslåtter!

Centralupphängning

Hydraulisk säkerhets utlösning
Centralupphängningsenheten är integrerad
med en hydraulisk säkerhetsanordning, som
skyddar rotorslåttern för slag mot fasta hinder. I händelse av rotorslåttern går mot ett
fast hinder så viks knivbalken tillbaka samtidigt som den höjs ca 20 cm. Efteråt, återgår
rotorbalken automatiskt till arbetsläge.

Största fördelen med central upphängning är jämn balans, perfekt markföljning och
goda möjligheter till lutning (upp till 24 grader) möjliggör drift på ojämnt underlag under alla förhållanden. Centralt upphängd Perfect Cut rotorbalken upphängs antingen
med hjälp av fjädrar eller hydropneumatiskt.

Lägsta rotationspunkt
A

B

C

Transport läge: A - uppåt på sidan av traktorn, B - uppåt bakom traktorn,
C - horisontellt bakom traktorn.
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Transport
En viktig fördel med slåttermaskiner i KT
serien är möjligheten att transportera
maskinen i tre olika lägen: uppåt vid
sidan av traktorn, uppåt bak på traktorn och horisontellt bakom traktorn.
Upphängningen (lägsta rotationspunkt)
har konstruerats för att maskinen inte
överstiger 4 meter. Detta gäller även den
bredaste rotorslåttern KT 341.

Samma lösning
för varje modell

KT 261 H

KT 261 H
KT 301 H

Hydropneumatisk fjädring

Skyddsanordningar

Tack vare gashydraulisk fjädring, kan föraren enkelt justera knivbalkens tryck mot
marken med hjälp av traktorns hydraulik. Marktrycket är alltid detsamma oavsett
hur terrängen är formad. Hydropneumatisk fjädring är en perfekt lösning på svaga
gräsängar, särskilt vid första klippning efter senaste sådden (lusern, klöver, torv).
Det gör det möjligt att justera marktrycket jämt från 70 kg.

tSänkt sidoskydd - uppfyller europeiska säkerhetsnormer samtidigt som
det minskar avståndet mellan kniv
och ett hinder ”A”
tSkyddsrör - ökar livslängden på
säkerhetsskynket då den skyddar mot
slitage från gräset under drift ”B”
tClips - möjliggör snabb och enkel
hantering av säkerhetsskynket
tJustering av skydd - möjliggör lyft
och uppfästning i olika positioner, bra
vid snabba knivbyten
tLyft av sidoskydd - lägre transporthöjd och möjliggör arbete nära
staket

Låsmekanism
Innovativ, patenterad låsmekanism
möjliggör justering av rotorslåttern
i tre olika arbetslägen, beroende
på driftläge: drift - vila - transport.
Lämpligt läge kan justeras från
traktorhytten med hjälp av ett snöre.

Manometer

Inställningsbultar
Upphängningen är utrustad med reglerbara nedre bultar (positionerar maskinen
vänster och höger)

Manometern visar oljetrycket i hydraulenheten, som i sin tur speglar marktrycket. Rotorbalkens tryck regleras
med hjälp av en spak i traktorhytten.
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Unik foderkvalitet
Finger och
valskrossar

KT 261 S
KT 261 S – kross med slagor

KT drivning ﬁngerkross

Fördelar med ﬁngerkross
t'MFSBHÌOHFSTOBCCBSFUPSLOJOHBWHSÊTFUWJELSPTTOJOHBWWBYTLJLUFU

Krossens slagor
Nya V-formade slagor tillverkade av motståndsLSBGUJH)BSEPYTUÌM1SP1FSMZTMBHBOTWJLU  
LH EJNFOTJPONNYNNYNN PDI
EFTTNPOUFSJOHPDIQMBDFSJOHQÌBYFMOHFSFUU
effektivt arbete även när gräset är högt och
tjockt.

t ,SPTTBU WBYTLJLU GÚSCÊUUSBS GPESFUT BOEOJOH WJMLFU NJOTLBS GÚSMVTU BW OÊSJOH
samtidigt som strängens tjocklek ökar
t&MJNJOFSBSCFIPWBWIÚWÊOEOJOH GÊSSFLÚSOJOHBS 
t (FS FO GZMMJH PDI FOIFUMJH TUSÊOH  NÚKMJHHÚS KÊNO JOTBNMJOH BW NBUFSJBMFU NFE
rundbalspress eller ensilage trailer
t ½LBU VUSZNNF NFMMBO TMBHPS PDI TLZEETEVL GÚS CÊUUSF NBUFSJBMnÚEF ÊWFO WJE
mycket kraftig gröda

Roterar med yttre rotor

Inställning av strängbredd
Smal sträng kan uppnås med två yttre rotorer
som roterar inåt. Bred sträng möjliggör snabbare och jämn torkning av fodret.
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KT 260 W
KT 260W – kross med valsar

KT - drivning av valskross

Fördelar med valskross
t#SFEBSVMMBSMÊOHTSPUPSCBMLFOÚLBSFGGFLUJWJUFUFOWJELSPTTOJOHBWSÚS
grödor
t(OVHHBSWBYGSÌOTUKÊMLFOTBNUJEJHUTPNEFOUSZDLTVUÚLBSUPSLOJOHTprocessen
t -VUOJOHFO QÌ ÚWSF WBMTFO NPU LOJWCBMLFO NÚKMJHHÚS CÊUUSF GPEFSVQQsamling.
t*OUFHSFSBEWÊYFMGÚSLPSTBOEFBYFM
tDrivning av båda rullarna i standardläge:
½WSFWBMTFOLVHHSFN
- Lägre vals - dubbel kedja
t %FO ÚWSF WBMTFO ÊS VQQIÊOHE QÌ UWÌ WJQQPS EÊS VUSZNNFU NFMMBO
valsarna regleras med hjälp av fjädrar. Denna lösning möjliggör krossning av stora materialmängder i hela valsens bredd. Utrymmet mellan
rullarna möjliggör transport av stenar upp till 6 cm i diameter.

Modell

KT 261

KT 301

KT 341

KT 261 S

KT 260 W

KT 301 S

KT 300 W

Arbetsbredd (m)

2,6

3,0

3,4

2,6

2,6

3,0

3,0

Sträng bredd (m)

~ 1,50 - 1,90 ~ 1,90 - 2,30 ~ 2,30 - 2,80 ~ 1,50 - 1,90 ~ 1,00 - 1,30 ~ 1,90 - 2,30 ~ 1,40 - 1,70

Antal rotorer (st)

6

7

8

6

6

7

7

Antal knivar (st)

12 (6 x 2)

14 (7 x 2)

16 (8 x 2)

12 (6 x 2)

12 (6 x 2)

14 (7 x 2)

14 (7 x 2)

Varvtal (v/min)

540

540

540

1000

1000

1000

1000

Traktoreffekt* (Hk)

från 70

från 80

från 90

från 90

från 90

från 100

från 90

Kapacitet [ha/tim]

~ 2,8

~ 3,5

~ 4,0

~ 2,8

~ 2,8

~ 3,5

~ 3,5

Min. transporthöjd (m)

3,2

3,6

4,0

3,2

3,2

3,6

3,6

Vikt (kg)

1010

1080

1130

1300

1210

1415

1310

S- Fingerkross

W- Valskross

* Traktoreffekt är vid optimala förhållanden. För tuffa förhållanden och kuperad terräng skadar det inte med högre effekter. Kombinationer utan bandtransportörer minskar effektbehovet med 10% och mer.
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PERFEKT FUNKTION
Perfect CUT skärbalk

Med utgångspunkt från våra erfarenheter från kunder i Polen och Västeuropa har vi i vår produktion en ny
typ av rotorbalk: Perfect CUT. Exakt snitt, hög hållbarhet, skydd mot plötsliga stopp i händelse av påkörning
av hinder, snabbt och enkelt byte av rotormodul tack vare ett moderniserat övre rotornav är de främsta
fördelarna med Perfect CUT skärbalk. Den nya rotorbalken monteras i alla SaMASZ rotorslåttermaskiner förutom KDL-serien som är baserad på Comer rotorbalk

Viktiga fördelar hos PerfectCUT rotorbalk:
1. Smidig inställning av klipphöjd från 4 till 7 cm.- glidmedar från 5 till 9 cm
34/MBHFSJWJOLFMWÊYFMPDI34JEJTLNPEVMFOÊSEFNFTUIÌMMCBSBPDIVUBONPUTUZDLFIPTWÌSB&VSPQFJTLBLPOLVSFOUFS
3. Speciellt härdade skivor och glidmedar tillverkade av borstål, skyddad mot lera och smuts med hjälp av knivbladen.
4. Lätt utbytbara knivhållarstift.
5. Härdad knivhållare gjord av borstål, speciellt utformad för att eliminera vidhäftning på knivarna under skivan.
*OOPWBUJWUTZTUFNGÚSTOBCCULOJWCZUF,OJWFOLBOFOEBTUCZUBTOÊSEJTLFOÊSKVTUFSBENPULOJWCBMLFO HSBEFS 4ZTUFNFUNJOTLBSTBOOPMJLIFUFO
GÚSLOJWGÚSMVTUUJMMFUUNJOJNVNWJEUJMMFYFNQFMTUFOQÌLÚSOJOH
7. Förnyade, härdade glidmedar tillverkade av borstål skyddar hela knivbalkens botten. Snabbt och enkelt byte av medar
FOEBTUUWÌTLSVWBSBUUMPTTB 
&YUSB)BSEPYTUÌMTLFOBTLZEEBS
balkens drivning.
)ÊSEBELOJWCBMLJ)BSEPY4UÌM
10. Skydd mot stenarpåkörning är standard.
11. Snabbt och enkelt byte av skivmodul tack
vare ny navöverdel.
7JOLFMWÊYFMNFENNUÊUOJOH
13. Högkvalitetsknivar som följer strikta
säkerhetsregler. SaMASZ logotyp ingraverad på kniven är en garanti för dess
kvalitet.
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Skydd mot stenar i standardutrustningen
Specialdesignad diskmodul skyddar knivbalken i händelse av mycket kraftig påkörning av disken, t.ex. i en sten. Kraften av påkörningen skär endast av medbringaren.
Sedan kan modulen bytas utan behov av dyra knivbalksreparationer. Att ersätta
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modulen tar bara en kort stund och kan utföras på fältet. På grund av denna
lösning kan tiden användas effektivt för foderupptagning. Diskens nyutvecklade nav
möjliggör snabbt byte av modulen. Särskilda hålrum för bultar gör det mycket lätt
att ta isär modulen utan behov av att skruva loss det övre navet. Drivningen av
skivorna överförs genom koniska kugghjul med stor diameter, vilket ökar skivans
hållfasthet i händelse av påkörning i ett fast hinder.

Perfekt snittkvalitet med Perfect CUT
knivbalk
Nya PerfectCUT knivbalkarna har hög snittkvalitet även med mycket lågt gräs under 3:dje och
4:de skörden. Vid 1:a och 2:a skörden med högt
gräs rekommenderas en klipphöjd på mellan 53

Modul ersättning

mm och 68 mm. Beroende på knivbalkens vinkel
ﬁnns följande klipphöjder:.

Jämförelse av koniska kugghjul
Våra slåttermaskiner är utrustade med Perfect CUT knivbalk med koniska
kugghjul med hög hållfasthet.
6206 N kullager

Koniska kugghjul i Comer knivbalk

6307 2RSN kullager

Koniska kugghjul i Perfect CUT knivbalk

α0° – H 6,8 cm
α3° – H 5,3 cm
α5° – H 4,4 cm

Perfekt proﬁl design
Rotorbalkens undersida med sin runda
form överträffar andra tillverkare. Formen underlättar slåtter på mer jordiga
och steniga ängar. Med släta ytor utan
vassa kanter glider rotorbalken och
medarna och skyddar underlaget.

Sopkvasttestet

Snabbt knivbyte med specialverktyg
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KDF 260
KDF 300
KDF 300 S
KDF 300 W
KDF 340
KDF 340 S
KDF 390 - för Fortshritt

KDF 300

Utrustning och fördelar
KDF slåtterkrossar

KDF slåttermaskiner monterade i traktorns 3-punktsfäste i fronten
är utmärkta alternativ till bakmonterade slåttermaskiner med
avseende på god sikt under arbete och transport.

t,SBGUVUUBHTBYFMNFEÚWFSCFMBTU
ningsskydd och friktionskoppling.
t.FLBOJTLMÌTOJOHGÚSUSBOTQPSU
tv'MPBUJOH DVUw o NPEFSO  GÚSMÊOHE
upphängningsram och fjädrar med
hög stigning möjliggör bättre markfölj (+250 mm, - 150 mm) och reglering av marktryck.
t)ZESBVMDZMJOESBSVOEFSMÊUUBS
manövrering och transport.
t*OEJLBUPSGÚSBSCFUTCSFEE
t,SBGUVUUBHTTLZEETLZEEBSNPU 
smuts och förslitning.
t'MÚEFTEFMBSFNÚKMJHHÚSIÚKOJOHPDI
sänkning av klippaggregatet med
endast en hydraulisk anslutning.
t*OTUÊMMOJOHBWTUSÊOHCSFEENFE 
strängskärmar.
t4OBCCWÊYMJOHBWWBSWUBMTSPUBUJPO
t&GGFLUJWJOTUÊMMOJOH GKÊEFSFMMFS
hydraulik)
t#SBTJLUWJEBSCFUFPDIUSBOTQPSU
t5SBLUPSUSJBOHFMÊSTUBOEBSE

Flödesdelare
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Mekanisk låsning

KDF 300 S

Förlängd ram och fjädrar med hög stigning

Kraftuttagsskydd

EKONOMISKA OCH EFFEKTIVA
Frontmonterade slåttermaskiner KDF

2 ÅRS
GARANTI
KDF 390
Fördelar KDF 390
t-ÊUUEFTJHO
t4OBCCBLOJWCZUFO
t4UPSBSCFUTCSFEE
t+ÊNOSFHMFSJOHBWLMJQQIÚKEPDI
strängbredd
t4USÊOHTLÊSNBSGPSNBSVQQUJMMN
breda strängar.
t'SÊNSFTÊLFSIFUTTLZEE
t4ÊLFSIFUTTLZEEQÌTJEPSOB
t.ZDLFUHPETJLUGSÌOGÚSBSIZUUFO

KDF 3900

under arbete.

Fördelar med ﬁnger- och valskross på KDF 300 S/W

KDF 300 – drivning med ﬁngerkross

Fördelarna med ﬁnger och valskrossar motsvarar dem i KT maskinerna.
Skillnaden är i drivningens design. KDF krossarna är utbytbara med varandra.
Detaljerad beskrivning av krossarnas fördelar – se sida 5 - 6 .

KDF 300 S

KDF 300 – drivning med valskross

KDF 300 W

Modell

KDF 260

KDF 300

KDF 340

KDF 300 S

KDF 300 W

KDF 340 S

KDF 390

Arbetsbredd (m)

2,6

3,0

3,4

3,0

3,0

3,4

3,9

Strängbredd (m)

~ 0,90 - 1,10 ~ 1,30 - 1,50 ~ 1,80

~ 1,40 - 1,70 ~ 1,40 - 1,70 ~ 1,40 - 1,80 ~1,60 - 2,30

Antal diskar (st)

6

7

8

7

7

8

9

Antal knivar (st)

12

14

16

14

14

16

18

Varvtal (v/min)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Traktoreffekt* (Hk)

från 70

från 80

från 90

från 100

från 100

från 110

från 82

Kapacitet [ha/tim]

~2,8

~ 3,5

~ 4,0

~ 3,5

~ 3,5

~ 4,0

~ 3,0

Vikt (kg)

805

915

980

1130

1215

1140

820

S - Fingerkross W - Valskross
* Traktoreffekt anges vid gynnsamma förhållanden på plan mark. För krävande förhållanden och kuperad teräng kan mer
effekt krävas. Kombinationer utan strängsamlare minskar effektbehovet med 10% och mer.

11

KDTC 260
KDTC 260 S
KDTC 260 W
KDTC 300
KDTC 300 S
KDTC 300 W
KDTC 260

KDTC 340

KDTC var de första rotorslåttermaskinerna vi erbjöd med central upphängning. De har tillverkats sedan 2008 och har genomgått en grundlig
modernisering för att nå upp till nuvarande höga standard. Med utvecklad och beprövad design är det ett ekonomiskt alternativ till KT maskinerna.
De kan utrustas antingen med ﬁnger- eller valskross. Utförlig beskrivning av krossarnas fördelar – se sida 5 och 6.

Supportfjädrar

Mekanisk låsning

Hydraulcylinder

Hydrauliskt påkörningsskydd
KDTC slåttermaskiner har samma
hydrauliska
påkörningsanordning
som de dubbelsidiga maskinerna.
Det skyddar slåttermaskinen mot
påkörning av små hinder. I händelse av
att maskinen går mot ett fast hinder
viker knivbalken tillbaka ca 30 grader
samtidigt som den höjs ca 70 cm.
Efteråt återgår knivbalken automatiskt till sitt arbetsläge.

Transportposition och körning över
strängar.
Det är lätt att sätta slåttermaskinen
i transport och arbetsläge och att
svänga över strängar med hjälp av en
hydraulcylinder.
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Ställbar pinne

UTOMORDENTLIG
."3,'½-+4".)&5
Bakmonterade slåttermaskiner KDTC

2 ÅRS
GARANTI

KDTC 260 S
Fördelar med
KDTC slåttermaskiner
t 6USVTUBEFNFENPEFSO1FSGFDU$65LOJWCBML
t .FLBOJTL MÌTOJOH OÊS NBO TWÊOHFS ÚWFS
strängar
t *OTUÊMMOJOHBWNBTLJOFOTTÊOLIBTUJHIFU
t *OTUÊMMOJOHBWTUSÊOHWJBTUSÊOHTLÊSNBS
t $FOUSBMGKÊESJOHHFSKÊNOCBMBOTPDIQFSGFLU
markföljsamhet.
t 4UPS MVUOJOHTGÚSNÌHB VQ UJMM  HSBEFS 
möjliggör körning på ojämn och brant
terräng

Drivning
Drivning från växellåda till knivbalken sker via
en kraftöverföringsaxel med friktionskoppling
som skyddar knivbalken mot skador.

Automatisk undanmanöver kring hinder.

Modell

KDTC 260

KDTC 260 S

KDTC 260 W

KDTC 300

KDTC 300 S

KDTC 300 W

KDTC 340

Arbetsbredd (m)

2,6

2,6

2,6

3,0

3,0

3,0

3,4

Strängbredd (m)

~ 1,50 - 1,90 ~ 1,00 - 1,40 ~ 1,00 - 1,30 ~ 1,20 - 1,60 ~ 1,40 - 1,70 ~ 1,40 - 1,70 ~ 1,20 - 2,00

Antal diskar (st)

6

6

6

7

7

7

8

Antal knivar (st)

12 (6x2)

12 (6x2)

12 (6x2)

14 (7x2)

14 (7x2)

14 (7x2)

16 (8x2)

Varvtal (v/min)

540

1000

1000

540

1000

1000

540

Traktoreffekt* (Hk)

från 70

från 90

från 90

från 80

från 90

från 90

från 90

Kapacitet [ha/tim]

~2,8

~ 2,8

~ 2,8

~ 3,5

~ 3,5

~ 3,5

~ 4,0

Min. transp. höjd - H

3,6

3,6

3,60

4,0

4,4

4,4

4,4

Vikt (kg)

900

1035

1215

1000

1180

1270

1100

S - Fingerkross W - Valskross
* Traktoreffekt anges vid gynnsamma förhållanden på plan mark. För krävande förhållanden och kuperad teräng kan mer
effekt krävas. Kombinationer utan strängsamlare minskar effektbehovet med 10% och mer.
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MODERNA TRENDER
Bakmonterade slåtermaskiner KDT
KDT 180
KDT 220
KDT 260 KDT 260 S KDT 260 W
KDT 300
KDT 340

2 ÅRS
GARANTI

KDT serien av SaMASZ slåttermaskiner är den mest sålda serien i vårt program. Sedan introduktionen av KDT slåttermaskiner har tusentals kunder
använt maskinerna. Vid utvecklingen tog vi hänsyn till de mest uppdaterade utvecklingstrender. Tack vare detta matchar KDT modellerna moderna
slåttermaskiner från ledande europeiska tillverkare. De är mycket billigare i inköp och i underhåll, tillverkade av de bästa materialen, de är ett bra
BMUFSOBUJWÊWFOGÚSEFNFTULSÊWBOEFLVOEFSOB4FEBOIBS,%5NBTLJOFSOBVUSVTUBUTNFEOZB1FSGFDU$65LOJWCBML TFGÚSEFMBSQÌTJEBO 
Rotorslåttermaskiner är ett ekonomiskt alternativ till trumslåttermaskiner, speciellt på stora gårdar, eftersom de är 20% billigare i underhåll samtidigt som de är mer hållbara.

.FLBOJTLU QÌLÚSOJOHTTLZEE NFE
IÊSEBEFJOMÊHH

Större stödfjädrar

Supportmekanism
över strängar.

I händelse av påkörning av ett fast hinder utlöses slåttermaskinens påkörningsskydd och maskinen fälls bakåt så
föraren kan stoppa arbetet och undvika
hindret. Den kraft med vilken anordningen fungerar är förinställd av tillverkaren
vilket garanterar ett korrekt arbete.

De möjliggör en minskning av marktrycket, och motstådet under gång.

Tack vare denna lösning behöver inte
föraren hålla reda på till vilken höjd han
lyfter maskinen. Det sparar också tid under arbetet.

Transport och manövrering
Modern, lättare med härdad fjädring
samt hydraulmekanism underlättar vid
manövrering och transport. Växling
från arbet- till transportposition med
hjälp av hydraulik.
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Under transport ﬁnns följande skydd:
1. Mekanisk låsning
2. Avstängning av hydraulcylinder

vid

svängar

K
SSIS
A
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KDT 340
1. V-remar – kraftöverföring sker med V-remmar, som också fungerar som
stjärnspärrkoppling.
 /ZWÊYFMMÌEB – 60% starkare och 200% tillförlitligare transmission vid överföring från V- remmar till knivbalk. Snabbt utbytbara bussningar.
 6UCZUCBSIÊSEBEHMJEQMÌU OZ och andra glidmedar gjorda av hårt slitstål.

Fördelar ﬁnger- och valskross
Att använda ﬁngerkross minskar näringsförlusten och ökar strängens tjocklek.
Vid slåtter av rörgrödor uppnås bästa resultat med valskrossar.
Detaljerad beskrivning av ﬁnger- och valskrossar - se sida 5 och 6

KDT 260 S

KDT 260 W

Modell

KDT 180

KDT 220

KDT 220 S

KDT 220 W

KDT 260

KDT 260 S

KDT 260 W

KDT 300

KDT 340

Arbetsbredd (m)

1,8

2,2

2,2

2,2

2,6

2,6

2,6

3,0

3,4

Stränbredd (m)

~0,80 - 1,00 ~1,00 - 1,40 ~1,00 - 1,30 ~1,00 - 1,30 ~1,20 - 1,80 ~1,00 - 1,30 ~1,00 - 1,30 ~1,30 - 1,90 ~1,40 - 2,00

Antal diskar (st)

4

5

5

5

6

6

6

7

8

Antal knivar (st)

8 (4 x 2)

10 (5 x 2)

10 (5 x 2)

10 (5 x 2)

12 (6 x 2)

12 (6 x 2)

12 (6 x 2)

14 (7 x 2)

16 (8 x 2)

Varvtal (v/min)

540

540

540

540

540

540

540

540

540

Traktoreffekt* (Hk)

från 30

från 50

från 70

från 70

från 70

från 90

från 90

från 80

från 90

Kapacitet [ha/tim]

~ 2,0

~ 2,5

~ 2,0

~ 2,0

~ 3,0

~ 2,8

~ 2,8

~ 3,5

~ 4,0

Min. transport höjd - H

2,6

3,0

3,0

3,0

3,4

3,4

3,4

3,8

4,2

Vikt (kg)

550

670

940

950

725

995

1005

785

825

S - Fingerkross W - Valskross
* Traktoreffekt anges vid gynnsamma förhållanden på plan mark. För krävande förhållanden och kuperad teräng kan mer
effekt krävas. Kombinationer utan strängsamlare minskar effektbehovet med 10% och mer.
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MINDRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING
OCH SPARAD TID
Bogserade slåttermaskiner KDC
KDC 300 S
KDC 300 W
KDC 340 S
KDC 340 W

Bogserade slåttermaskiner är utrustade antingen med ﬁnger- eller valskross.
Långt drag möjliggör slåtter på både höger och vänster sida om traktorn. Detta
spar tid på vändtegen.

7JEWJOLFMLSBGUÚWFSGÚSJOHTBYFM

Inställnings skruvar

Kraftig vidvinkel 960 Nm PTO axel, om
den smörjs var 8 arbetstimme har den
en garantitid på 1000 arbetstimmar!

För inställning av strängsamlingsbätets vinkel och arebetshöjd.

Svängbart drag
Kraftuttagsaxeln i draget är tveklöst
en modern lösning.

Fjädring
Bred vipparm på upphängningsenheten
möjliggör korrekt och stabil drift av
slåtterbalken.
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2 ÅRS
GARANTI

Effektivitet
under alla
förhållanden
KDC tillsammans med strängsamlare och frontmonterad slåtterkross
är en ideal kombination för att lägga fodret i en sträng.

Strängsamlarband
KDC slåttermaskiner kan utrustas med band för strängsamling. Det ger möjlighet
att lägga material i en beﬁntlig sträng eller strax intill. Denna lösning bidrar till
tids och bränslebesparingar. Slåttermaskiner utrustade med strängsamlare möjliggör direkt uppsamling av en pick-up på en rundbalspress eller snittvagn. Man
kan använda maskinen antingen med eller utan strängsamlarbälte. Att montera
strängsamlaren är lätt och kräver ingen hydraulisk installation eftersom drivningen
sker från traktorns hydraulik.

Lång
centralt
monterad
dragstång möjliggör slåtter i en riktning.
Beroende på arbetsförhållandena kan
maskinen lägga strängen på höger
eller vänster sida av traktorn eller intill
liggande sträng.

Breda hjul
Slåttermaskinen är utrustad med breda
hjul och ger maskinen stabilitet vid körning på blöta marker

Strängskärmar
och krossaggregat för KDC
Fördelar med strängskärmar och
krossenheter är noggrant beskrivet på
sidorna 3 och 4.

KDC 300 S
Modell

KDC 300 S

KDC 300 W

Arbetsbredd [m]

3,0

3,0

Strängbredd [m]

1,00 - 1,60

1,00 - 1,60

Antal diskar [st]

7

7

Antal knivar [st]

14 (7 x 2)

14 (7 x 2)

Varvtal (v/min)

540 / 1000

540 / 1000

540 / 1000

540 / 1000 540 / 1000

540 / 1000

Traktoreffekt* [Hk]

från 90

från 90

~10

från 110

från 110

~10

Kapacitet [ha/tim]

~ 3,3

~ 3,3

~ 4,0

~ 4,0

Vikt [kg]

1910

1965

2095

2110

Min. transport höjd [m]

3,0

3,0

3,4

3,4

Transp. KDC 300
1,60 - 2,00

455

KDC 340 S

KDC 340 W

3,4

3,4

1,30 - 2,00

1,30 - 2,00

8

8

16 (8 x 2)

16 (8 x 2)

Transp. KDC 340
1,60 - 2,00

400

S - Fingerkross W - Valskross
* Traktoreffekt anges vid gynnsamma förhållanden på plan mark. För krävande förhållanden och kuperad teräng kan mer
effekt krävas. Kombinationer utan strängsamlare minskar effektbehovet med 10% och mer.
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KOMBINATION
'½3,37"/%&+03%#36,"3&
Mega CUT kombination
,%% ,%'
,%% ,%'

2 ÅRS
GARANTI

MegaCUT är en uppsättning slåttermaskiner för krävande lantbrukare, som värdesätter sin tid och sina pengar.
En arbetskapacitet från 10 ha/tim med lågt effektbehov gör att kombinationen även kan användas på mellanstora
gårdar med traktor från 150 hk. Det är ett utmärkt alternativ till dyra självgående slåttermaskiner. MegaCUT
kombinationen är en idealisk lösning för de stora gårdarna. Dess höga kapacitet och arbetsbredd visar att
avverkning av stora områden inte tar tid. MegaCUT består av tre maskiner: fram en KDF 300 och bak två
slåttermaskiner som är upphängda på en gemensam ram (KDD 861/941).

150BYFMNFEGSJLUJPOTLPQQMJOH
Drivning från centrala växellåda till
knivbalken sker med kraftöverföringsaxlar med friktionskoppling som
skyddar knivbalken mot skador.
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*OUFHSFSBELOJWCBMLWÊYFMMÌEB

Central upphängning
Slåtteraggregat i MegaCUT serien är
centralt upphängda och fjädrande, vilket
möjliggör perfekt markföljsamhet och
jämn balans med optimala drifts förhållanden.

aC
Meg

UT

MegaCut 861
Flödesdelare
När du arbetar med MegaCUT är användarvänlighet prioriterat. En ﬂödesdelare
möjliggör manövrering av enheter med
endast ett hydrauluttag på traktorn.

Lyftsensor
Dubbelsidiga slåtteraggregat är utrustade
med strategi-sensor som begränsar höjning av armen. Detta är mycket viktigt när
man svänger över strängar. Operatören behöver inte reglera lyfthöjden och risken för
kraftuttagsaxelskador elimineras.

Fördelar och utrustningar MegaCUT
slåttermaskiner
t4LÊSFOIFUFSÊSVUSVTUBENFE1FSGFDU$65LOJWbalk
t$FOUSBMUVQQIÊOHEBLMJQQBHHSFHBUNFEBWMBTUningsfjädrar som standard
t)ZESPQOFVNBUJTLGKÊESJOHTPNUJMMWBM
t)ZESBVMJTLQÌLÚSOJOHTTLZEETLZEEBSBHHSFHBtet vid påkörning av fasta hinder
t/ZJOUFHSFSBELOJWCBMLTWÊYFMMÌEB
t'ÚSTUÊSLUVQQIÊOHOJOHTSBN
t,SBGUÚWFSGÚSJOHTBYFMNFEGSJLUJPOTLPQQMJOHGÚS
knivbalksdrivningen är standard
t+VTUFSCBSBTUSÊOHTLÊSNBS
t+VTUFSCBSBTÊLFSIFUTTLZEEJGSPOUPDIJTJEPSOB
t .FLBOJTL MÌTOJOH BW NBTLJOFSOB J USBOTQPSUläge
t ,PQQMJOHT SBNFO LBO KVTUFSBT UJMM LBUFHPSJ
II och III.
t1SBLUJTLWFSLUZHTMÌEB

Vägbelysning

Transportposition

Maskinen är utrustad med egen belysning och varningsskyltar. De garanterar
synlighet och säkerhet under transport.

Med en låg rotationspunkt uppnås en
transporthöjd på 4 m vilket garanterar säker transport på väg.
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Hög kapacitet,
sparad tid och
minskad
bränsleförbrukning
MegaCut 861
+VTUFSCBSBTÊLFSIFUTTLZEE.FS
om säkerhetsskydd se sida 2

Mekanisk låsning av aggregatet

Supportfjädrar
Hydraulcylindrar

Hydrauliskt påkörningsskydd
Dubbelsidiga
slåttermaskiner
i
MegaCut
serien
är
utrustade
med ett hydrauliskt påkörningsskydd . Det skyddar maskinen vid
påkörning av små hinder. I händelse av
att maskinen går mot ett fast hinder
viker knivbalken tillbaka ca 30 grader
samtidigt som den höjs ca 70 cm.
Efteråt återgår knivbalken automatiskt till sitt arbetsläge.

Elektrisk manöverpanel
Styrpanelen möjliggör bekväm manövrering av de bakre
slåtteraggregatens
positionering, när du
tar svängar över
strängar eller under
transport.

Upphängning justeras till
kategori II och III.
Modell

KDF 300

KDF 340

Arbetsbredd (m)

3,0

3,40

Strängbredd (m)

~ 1,30 - 1,50

~ 1,80

Antal diskar (st)

7

8

Antal knivar (st)

14

16

Varvtal (v/min)

1000

1000

Traktoreffekt*

från 80

från 90

Kapacitet (ha/tim)

~ 3,5

~ 4,0

915

980

Min. transport höjd - H
Vikt
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* Traktoreffekt anges vid gynnsamma förhållanden på plan mark. För krävande förhållanden och kuperad teräng kan mer
effekt krävas. Kombinationer utan strängsamlare minskar effektbehovet med 10% och mer.

Kombination för
omvänd körning
KDF 300 +
KDD 861 rewers
MegaCut 861 rewers

Omvänd körning
Vid användning av traktor med omvänd förarplats, kan frontslåtter KDF 300 hängas i KDD ramen. Denna lösning förbättrar avsevärt komfort
och arbetets kvalitet.

½WFSMBQQOJOHBWTMÌUUFSFOIFUFS

Överlappning mellan frontslåtter och bakre aggregat
är inställd på 375 mm. MegaCUT kombinationen
bildar alltid tre strängar.

KDD 861

KDD 941

MegaCut 861

MegaCut 941

MegaCut 861 Rewers

MegaCut 941 Rewers

8,6

9,4

8,6

9,4

8,6

9,4

2 x 1,90 - 2,30

2 x 2,3 - 2,70 2 x 1,9-2.3 1 x 1,3-1,5 2 x 2,3-2.7 1 x 1,3-1,5 2 x 1,9-2,3 1 x 1,3-1,5 2 x 2,3-2,7 1 x 1,3-1,5

2x7

2x8

21

23

21

23

28

32

42

46

42

46

1000

1000

1000

1000

1000

1000

från 130

från 140

från 130

från 140

från 150

från 160

~ 10

~ 11

~ 10

~ 10

~ 10

~ 11

3,6

4,0

3,6

3,6

3,6

3,6

2200

2255

3050

3105

3300

3500
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GIGANTISKA KOMBINATIONER
GigaCUT kombinationer
,%%4 ,%'
,%%8 ,%'
,%%4 ,%'

2 ÅRS

,%%8 ,%'

GARANTI

Ekonomisk slåtter med hög kapacitet är den bästa beskrivningen av GigaCUT kombinationen. De har utvecklats för att arbeta på större gårdar under
de tuffaste förhållanden. GigaCUT kombination består av de dubbelsidiga slåtteraggregaten KDD 860S/W eller 940S/W och frontslåtter KDF 300
48NPOUFSBEJQVOLUTGÊTUFUGSBN CBOEUSBOTQPSUÚSFS

Förstärkt upphängningsram

Hydrauliskt påkörningsskydd
GigaCut är utrustad med två typer av påkörningsskydd. De skyddar maskinen vid
påkörning av små hinder och i händelse
att maskinen går mot ett fast hinder
viker knivbalken tillbaka ca 30 grader
samtidigt som den höjs ca 70 cm.
Efteråt återgår knivbalken automatiskt
till sitt arbetsläge.

GigaCUT kombinationen är utrustad alternativet
med ﬁnger- eller valskross. Dessutom kan bandtransportörer monteras, därmed kan strängsamMJOHFMJNJOFSBTPDIFOFOTJMBHFWBHOFMMFSFYBLUhack behöver färre körningar för att plocka upp
strängar.
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Mekanisk låsning

C
Giga

UT!

,%%45 ,%'4

Reglerventil för bandtransportör

Flödesdelare

Utrustning och fördelar hos
GigaCUT kombinationer
t$FOUSBMVQQIÊOHOJOH
t ,PQQMJOHTSBNFO LBO KVTUFSBT UJMM
kategori II och III
t4ÊOLUSPUBUJPOTQVOLU
t'ÚSTUÊSLUVQQIÊOHOJOHTSBN
tTUÚEGKÊESBS
t/ZJOUFHSFSBEWÊYFMMÌEBJ
knivbalken
t6UCZUCBSmOHFSPDIWBMTLSPTT
t+VTUFSCBSmOHFSLSPTTQMÌU
t.FLBOJTLUMÌTVOEFSUSBOTQPSU
t-ÊHFTTFOTPS
t&HFOLZMFOIFU
t'MÚEFTEFMBSF

Lägessensor „C”
Lägessensor liknande den som sitter på
MegaCUT. Denna utrustning är viktig när
man svänger över strängar. Föraren behöver inte övervaka maskinens lyfthöjd och
risken för skador på kraftöverföringsaxeln
elimineras.

El kopplingar
Maskinen har två anslutningar:
1. För vägbelysning
2. För styrenheten
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FARM AND MUNICIPAL MACHINERY

Många
möjligheter
att samla
strängen
,%%45 ,%'4

150BYFMNFEGSJLUJPOTLPQQMJOH

Hydraulenhet

Nivå och oljetemperatur indikator

Drivningen från centrala växellådan till
knivbalken överförs genom kraftöverföringsaxlar med friktionskoppling, som
skyddar knivbalken mot skador.

Slåttermaskinen har ett eget hydraulaggregat: oljepump, oljebehållare och en oljekylare med ﬂäkt och ventil som reglerar bandtransportörens hastighet.

Det ﬁnns en nivå- och temperatur
indikator på oljebehållaren.

Design bandtransportör
1. Integrerad transportörram
2. Höjd krossplåt ger bättre
materialﬂöde till transportören.

Bandborstar
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,%%45 ,%'4
Bandtransportörer
Bandtransportörerna i GigaCUT kombinationen
drivs av sin egen hydraulenhet som består av
en hydraulpump, oljekylare och två hydraul
motorer. Till och frånkoppling av bandtransporUÚSFO PCFSPFOEF  HÚST NFE EFO FMFLUSJTLB
manöverpanelen i traktorhytte.

Rullens rengöringsmekanism

Bandtransportörens rengörings
mekanism
Elektronisk manöverpanel
Elektrisk styrpanel gör det bekvämare att
manövrera maskinen: slå på transportörerna, lås när man svänger över strängar,
alternativ vilken klippare (vänster eller höger)
som skal manövreras.

,SBGUJHIVWVEWÊYFMMÌEB
- 100 kV

Transportören är försedd med en
rengöringsmekanism, med vilken smuts
kan avlägsnas utan att demontera
bandet. För att eliminera att smuts
söker sig under bandet ﬁnns en ny
typ av borstar.
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Tillverkarens råd
Transportörens hastighet - regleras manuellt som standard från 0 – till max.
Maximal strängbredd 2,8 m kan nås när
man skördar lågt och mellan högt gräs.
Vid högt och styvt gräs måste bandets
hastighet ökas för att undvika blockering
av materialet på transportörerna. Detta
minskar automatiskt strängbredden. Det
ﬁnns dock en möjlighet att ﬂytta transportörerna vänster och höger längs slåtteraggregatet + - 200 mm. Emellertid, att
ﬂytta transportörerna till en extrempunkt
kan orsaka obalans i uppsättningen. I de
fall det är nödvändigt att nå en strängbredd på 3,5 m kan SaMASZ tillverka kortare transportörer.

Modell

KDD 861 S

KDD 941 S

KDD 860 W

KDD 940 W

KDF 300 S

KDF 300 W

Arbetsbredd (m)

8,6

9,4

8,6

9,4

3,0

3,0

Strängbredd (m)

2 x 1,6-2,1

2 x 2,0-2,5

2 x 1,4-1,7

2 x 1,7-2,0

1,4 - 1,7

1,4 - 1,7

Antal diskar (st)

2x7

2x8

2x7

2x8

7

7

Antal knivar (st)

28

32

28

32

14

14

Varvtal (v/min)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Traktoreffekt* (Hk)

från 180

från 200

från 180

från 200

från 100

från 100

Kapacitet (ha/tim)

~10

~11

~10

~11

~3,5

~3,5

Min. transport höjd- H

3,6

4,0

3,6

4,0

Vikt (kg)

2800

2990

2815

3010

1130

1215

Vikt med transportör (kg)

3,0

3,0

3,0

3,0

S - Fingerkross W - Valskross T - Bandtransportör
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* Traktoreffekt anges vid gynnsamma förhållanden på plan mark. För krävande förhållanden och kuperad teräng kan mer
effekt krävas. Kombinationer utan strängsamlare minskar effektbehovet med 10% och mer.

GigaCut
En konst att skörda

Transportposition
Med denna position med upplyfta vingar så
överstiger inte maskinens bredd 3,0 m.

Inställning av slåtteraggregat
Överlappning mellan frontslåttern och
bakre klippare ligger på 3,75 cm.
GigaCut kombinationen bilda antingen
en eller tre strängar.

Två sätt at forma strängar

Modell

GigaCut 861 S T

GigaCut 941 S T

GigaCut 860 W T

GigaCut 940 W T

Arbetsbredd (m)

8,6

9,4

8,6

9,4

Strängbredd (m)

1,60 - 3,40

1,60 - 3,30

1,60 - 3,40

1,60 - 3,30

Antal diskar (st)

21

23

21

23

Antal knivar (st)

42

46

42

46

Varvtal (v/min)

1000

1000

1000

1000

Traktor effekt* (Hk)

från 180

från 200

från 180

från 200

Kapacitet (ha/tim)

~10

~11

~10

~11

Min. transport höjd- H

3,6

4,0

3,6

4,0

Vikt (kg)

4985

5060

4930

5210

Transportörens bredd (m)

3

3

3

3
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EXAKT SNITT
Knivbalk

NY

Tillämpning av LiteCUT knivbalk i slåttermaskinerna:

Samba 160, Samba 200, Samba 240, Samba 280

LiteCUT knivbalken är ytterligare en ny knivbalk som ar monterad i de lätta modellerna i Samba serien, konstruerad för drift
på mindre gårdar och på berg och träskområden. Helt ny design ger tillförlitlighet, hög hållbarhet och exakt kapning, och
allt detta med minskat effektbehov.

9

8

Fördelar LiteCUT: knivbalk:
3

4

1. Smidig klipphöjdsjustering från 4 upp till 6 cm
2. Kugghjulen har typ 6208 2RS N lager, medan skivmodulen
har 6306 2RS C3. Detta används av de mest hållbara västeuropeiska märkena.
3. Tallrikarnas yta, med specialbehandlade skivor av härdat stål
ger skydd mot nedsmutsning av knivbalken.
4. Lätt utbytbar, bultade knivstift.
5. Central knivhållare tillverkad i härdat stål. Den förbättrade
designen gör att rotorbalken rengöras mer noggrant och förhindrar att kniven låser sig under skivan - lös knivmontering
möjliggör en 360° rotation.
6. Innovativ system för snabbt knivbyte.

13

7

5

12

2

11

En kniv ersättas med hjälp av en speciell hävarm, endast när skivan är vinkelrätt mot skärbordet (± 20 °). Tack vare detta,
är sannolikheten för att ”förlora” en kniv när man t.ex. slår emot en sten reducerat till ett minimum.
+VTUFSCBSBNFEBSBWIÊSEBUTUÌMTLZEEBSLOJWCBMLFOTVOEFSTJEB.FEBSOBCZUTTOBCCUPDIFOLFMUHFOPNBUUTLSVWBMPTTUSFCVMUBS
8. Extra glidmedar av härdat stål för skydd av rotorbalken.
9. Förändrad utformning av trummor för att förbättra strängens kvalitet, särskilt i backar och för att minska risken att gräs
lindas på trummorna.
10. Förbättrad kniv överlappning (minskar risken att lämna remsor av oklippt gräs)
11. Snabbt och enkelt byte av modul, beroende på nytt förbättrat övre nav.
12. Kugghjul med 18 mm bredd.
13. 105 mm långa knivar av hög kvalitet uppfyller mycket stränga säkerhetskrav. För att garantera kvaliteten, har varje kniv
SaMASZ emblemet ingraverat.
14. Stor motståndskraft mot igensättning av lera.
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LÄTT DESIGN
Tallriksslåtter med LiteCUT knivbalk
Samba 160
Samba 200
Samba 240
Samba 280
Bakmonterade lätta rotorslåttermaskiner i Samba serien med arbetsbredder på
1,60 m, 2,00 m, 2,40 m och 2,80 m är konstruerad för drift på mindre gårdar.

Fördelar Samba
tallriksslåttermaskiner:

De gör sig väl i kuperade, bergiga och våta marker, där maskinens och traktorns
vikt är av stor betydelse. På grund av sin låga vikt fungerar slåttermaskinerna väl

- Lätt konstruktion,

med mindre traktorer. En stor fördel är dess låga effektbehov - en 2-meters rotor-

- Lägre effektbehov med jämförbara

slåtter kan fungera med en traktor med en effekt på endast 30 hk. Den innovativa
upphängningen gör det möjligt att justera rotorbalken optimalt mot marken. Dessutom, rätt utformning förbättrar rengöring av knivbalken från smuts.

alternativ
- Design baserad på den nya LiteCUT
knivbalken
½QQOJOHTCBSCBLSFPDIGSÊNSFTLZEE
underlättar avsevärt byte av knivar
- Roterande gummisträng förhindrar
lindning vid slåtter i högt gräs
- Inställning av maskinen för transport,
driftläge och för att köra över strängar
genom att enbart använda maskinens
hydraulcylinder.

Tallrikslåttermaskinerna har den av SaMASZ nyutvecklade lätta LiteCUT knivbalken med system för snabba knivbyten.
Förutom detta är maskinerna utrustade med härdade tallrikar och glidskenor, centralupphängning och förstärkta bussningar.
Dessutom, rätt utformad härdade trummor och skivor som förbättrar möjligheten att hålla knivbalken ren.

Modell

Samba 160

Samba 200

Samba 240

Samba 280

Arbetsbredd [m]

1,60

2,00

2,40

2,80

Strängbredd [m]

~ 1,10

~ 1,40

~ 1,70

~ 2,10

Antal tallrikar [st]

4

5

6

7

Antal knivar (st)

8

10

12

14

Varvtal (v/min)

540

540

540

540

Traktor effekt [Hk]

från 20

från 30

från 45

från 60

Kapacitet [ha/tim]

~ 1,50

~ 2,00

~ 2,50

~ 3,00

3- punktslyft kategori

II

II

II

II

Vikt [kg]

410

450

490

530
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Utvalda SaMASZ maskiner

Trummslåttermaskiner

Tallriksslåttermaskiner

Vändare och strängare
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SaMASZ - för proffs!

Slag- och släntklippare

Snöplogar

31

www.samasz.com
Sann passion och konstant sökande efter de bästa lösningarna är bland de idéer, som har varit avgörande för SaMASZ
personal och har blivit nyckeln till företagets framgång.
Vad bidrar mest till oavbruten dynamisk utveckling av företaget: nära kontakt med våra kunder och vara öppet för hans
behov. Det är tack vare vår strävan att alltid söka nära partnerskap med våra nuvarande och framtida kunder och eftersträva
att möta deras förväntningar och behov, vi skapar och stärker vår dynamiska framgång. Vi bygger vidare på varumärket som
är välkänd i hela Europa, och ännu längre bort.
Oavbruten produktutveckling har högsta prioritet, och vi investerar ständigt i forskning. Våra medarbetare är de mest begåvade tekniska universitetakademiker,
som inte bara är experter inom sina egna områden, men också ta in en stor dos
av professionalism och passion för deras arbetsuppgifter. Du kan alltid räkna med
deras kompetens och pålitlighet.

036-327300

Din handlare:
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Idag är SaMASZ Polens topptillverkare och en av de stora europeiska tillverkarna av grönfoder maskiner. Dessutom innehåller
vårt rikliga modellprogram maskiner för vägunderhåll, snöröjning och grönytemaskiner. Vi arbetar vidare mot vårt huvudmål,
som är ständig utveckling av våra produkter och att åstadkomma de bästa moderna lösningar på vår produktionsteknik för att
hålla världens högsta kvalitet.

